
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

 
RETIFICAÇÃO 002/2019-SEMED 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019 - SEMED 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPU/SEMED, sito à Rua Dois, nº 16, bairro Novo Panorama, 
CEP: 68.365-000 – Anapu/PA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação DEUZILENE 
MUNIZ SILVA, nomeada via Decreto Municipal nº 043/2018-SEMAD/PMA e no uso das atribuições que lhes 
são conferidas, RESOLVE realizar alterações forme descritas abaixo e mantendo-se demais itens e cláusulas 
do Edital nº 001/2019-SEMED: 
 
I. Alterar as informações no item 2.4.: 
Onde se lê: 
2.4. O (A) candidato (a) deve preencher o formulário com os dados de identificação e documentos pessoais, 
informando a sua escolaridade e tempo de experiência profissional dos últimos cinco (05) anos no Município 
de Anapu e/ou dos últimos dois (02) anos em outros municípios (público ou privado), no cargo a que 
concorre (Declaração de Tempo de Serviço). O (A) candidato (a) deve anexar os documentos comprobatórios 
das informações prestadas. 
 
Leia-se: 
2.4. O (A) candidato (a) deve preencher o formulário com os dados de identificação e documentos pessoais, 
informando a sua escolaridade e documento comprobatório de tempo de experiência profissional no 
Município de Anapu, tendo como pontuação máxima 05 (cinco) pontos, e/ou de outros municípios (público 
ou privado), tendo como pontuação máxima 02 (dois) pontos, no cargo a que concorre (Declaração de 
Tempo de Serviço). O (A) candidato (a) deve anexar os documentos comprobatórios das informações 
prestadas. Tendo o direito inegável do (a) candidato (a) que realizou sua inscrição sob os itens e clausulas 
anteriores até a data de publicação desta RETIFICAÇÃO, de comparecer a Secretaria Municipal de Educação 
de Anapu para entrega de novo documento comprobatório de experiência profissional. 
 
II. Alterar as letras K e L do item 3.1.: 
Onde se lê: 
k) Comprovante de Experiência Profissional dos últimos 05 (cinco) anos na área e/ou cargo que pretende 
concorrer, a partir da data de publicação deste Edital, emitido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Educação de Anapu e assinado por sua representante legal; 
l) Comprovante de Experiência Profissional dos últimos 02 (dois) anos na área e/ou cargo que pretende 
concorrer, a partir da data de publicação deste Edital, emitido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Educação de outro Município e assinado por sua representante legal e/ou empresa 
de administração privada; 
 
Leia-se: 
k) Comprovante de Experiência Profissional na área e/ou cargo que pretende concorrer, emitido pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Anapu e assinado por sua 
representante legal, com 01 (um) ponto por ano completo, até o máximo de 05 (cinco) pontos; 
l) Comprovante de Experiência Profissional na área e/ou cargo que pretende concorrer, emitido pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação de outro Município e assinado por sua 
representante legal e/ou empresa de administração privada, com 01 (um) ponto por ano completo, até o 
máximo de 02 (dois) pontos; 
 
III. Altera o item 3.5: 
 
Onde se lê: 
3.5.  
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Critério  Descrição Pontuação 

Formação 
Acadêmica 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Declaração Escolar que comprove o 
ensino fundamental incompleto 

2 ponto 

Ensino 
Fundamental 

Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental 

2 pontos 

Ensino Médio 
Diploma/Certificado de Ensino Médio 
e/ou Magistério 

2 pontos 

Superior 
Incompleto 

Declaração de Curso de Graduação em 
Licenciatura – a partir do 2º período 

1 ponto 

Graduação 

Diploma/certificado de curso de 
graduação de nível superior expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

3 pontos 

Especialização 

Diploma/certificado de curso de pós-
graduação em nível de especialização, 
com carga horária igual ou superior a 360 
horas, expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

2 pontos 

Mestrado 

Diploma/certificado de curso de pós-
graduação em nível de mestrado, 
expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

3 pontos 

Doutorado 

Diploma/certificado de curso de pós-
graduação em nível de doutorado, 
expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

3 pontos 

Experiência 
Profissional 

Documento que comprove a experiência profissional na Rede 
Municipal de Ensino do Município de Anapu-PA, na área ou 
cargo a que concorre, nos últimos 05 (cinco) anos. 

01(um) ponto por 
ano completo, até 

o máximo de 5 
(cinco) pontos 

Experiência 
Profissional em 

outras Instituições 

Documento que comprove a experiência profissional em 
outras instituições públicas ou privadas, na área ou cargo a 
que concorre, nos últimos 02 (dois) anos. 

01 (um) ponto por 
ano completo, até 

o máximo de 2 
(dois) pontos 

Programas de 
formação de 
professores 

Documento que comprove que o (a) candidato (a) cursa 
graduação em licenciatura plena pelo Programa Nacional de 
Formação de Professores – PARFOR ou outro programa de 
formação de professores. 

2 pontos 

Total de Pontuação 25 pontos 

 
Leia-se: 
3.5.  

Critério  Descrição Pontuação 

Formação 
Acadêmica 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Declaração Escolar que comprove o 
ensino fundamental incompleto 

2 ponto 

Ensino 
Fundamental 

Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental 

2 pontos 

Ensino Médio 
Diploma/Certificado de Ensino Médio 
e/ou Magistério 

2 pontos 

Superior Declaração de Curso de Graduação em 1 ponto 
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Incompleto Licenciatura – comprobatória de está 
cursando a partir do 2º período, emitida 
por instituição credenciada e autorizada 
pelo MEC, seja pública ou privada, do 
Programa Nacional de Formação de 
Professores – PARFOR ou outro programa 
de formação de professores. 

Graduação 

Diploma/certificado de curso de 
graduação de nível superior expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

3 pontos 

Especialização 

Diploma/certificado de curso de pós-
graduação em nível de especialização, 
com carga horária igual ou superior a 360 
horas, expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

2 pontos 

Mestrado 

Diploma/certificado de curso de pós-
graduação em nível de mestrado, 
expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

3 pontos 

Doutorado 

Diploma/certificado de curso de pós-
graduação em nível de doutorado, 
expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

3 pontos 

Experiência 
Profissional 

Documento que comprove a experiência profissional na Rede 
Municipal de Ensino do Município de Anapu-PA, na área ou 
cargo a que concorre. 

01(um) ponto por 
ano completo, até 

o máximo de 5 
(cinco) pontos 

Experiência 
Profissional em 

outras Instituições 

Documento que comprove a experiência profissional em 
outras instituições públicas ou privadas, na área ou cargo a 
que concorre. 

01 (um) ponto por 
ano completo, até 

o máximo de 2 
(dois) pontos 

Total de Pontuação 25 pontos 

 
 
IV. Altera itens 11.7.: 

 
Onde se lê: 
11.7. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação e FADESP, com base nas 
normas e legislação vigente que regem a administração pública. 
 
Leia-se: 
11.7. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação e Comissão Organizadora, 
com base nas normas e legislação vigente que regem a administração pública. 
 

Anapu/PA, 06 de dezembro de 2019. 
 
 
 

Deuzilene Muniz Silva 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto Municipal nº 043/2018-SEMAD/PMA 


